PREVALÊNCIA DE PARASITAS EM CAIXAS DE AREIA DOS PARQUINHOS
DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CACOAL-RONDÔNIA
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RESUMO
A contaminação de áreas de recreação infantil por parasitos constitui grande problema de
saúde pública e são mais frequentes na infância e pode levar à morbidade nutricional da
criança, geralmente acompanhada da diarreia crônica e desnutrição, lesões cutâneas, aumento
de susceptibilidade a outras infecções e complicações agudas, comprometendo, o
desenvolvimento físico e intelectual, podendo mesmo levar a morte. Contaminação de caixas
de areia usada para recreação de crianças em escolas infantis pode ser induzidas pela
circulação de gatos e cachorros e outros animais veiculadores de zoonoses. Foi realizada uma
pesquisa de campo exploratória de caráter quantitativa em sete escolas municipais de
educação infantil no município de Cacoal-Rondônia. Realizou-se coleta de sete amostras de
areia, para identificação de parasitas patogênicos pelo método de Hoffmann. Os resultados
demonstraram uma alta prevalência de parasitos em todas as amostras, com destaque para a
presença de ovos e larvas do gênero Ancylostoma (41,67%), parasitas responsáveis por causar
dermatozoonose por Larva Migrans Cutânea (LMC) e acometimento intestinal. A presença
de helmintos em caixas de areia sugere que, não estão sendo adotadas medidas restritivas
rígidas para controle da circulação de gatos e cachorros e outros animais causadores de
zoonoses. Deve-se realizar a imediata troca da areia dos parquinhos onde foi constatada a
contaminação por ovos de helmintos e aconselha-se cercar com tela ou grade a caixa de areia
ou, ainda, cobri-las com lonas durante a noite.
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